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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020 
 
 

Μέτρο 1.9: Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων – 
άρθρο 33 

 
 

«Σχέδιο Προσωρινής Παύσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:  

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ    

Αρ. Συμφωνίας 1.9/………… 

 

Η Συμφωνία αυτή με ημερομηνία ………………………………….. έγινε μεταξύ του Προϊσταμένου του Ενδιάμεσου 

Φορέα Αλιείας (Διευθύντρια Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών) από τη μία και του 

………………………………………………………………………………………………… με αριθμό ταυτότητας …………………………….. 

ως Δικαιούχου, από την άλλη. 
 

1.  Η Συμφωνία, καθορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του Δικαιούχου  και  περιλαμβάνει τη 

Συμφωνία, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Έργου. 

 

2. Στα πλαίσια του «Σχεδίου Προσωρινής Παύσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων», ο Ενδιάμεσος Φορέας 

Αλιείας με τη Συμφωνία αυτή, εγκρίνει για χρηματοδότηση το πιο κάτω Έργο σύμφωνα με την αίτηση 

του Δικαιούχου και όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Συμφωνίας. 
 

Τίτλος Έργου: Προσωρινή Παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων για το αλιευτικό 
σκάφος «…….» 

Προτεραιότητα στην οποία 
εντάσσεται το Έργο: 

ΠΕ1. Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως 
προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης 
στη γνώση αλιείας 

Μέτρο: Μέτρο 1.9: Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων – 
άρθρο 33 

Σύντομη Περιγραφή Έργου: 
(φυσικό αντικείμενο) 

Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως ειδικό 
μέτρο για μετριασμό των επιπτώσεων της εξάπλωσης της 
επιδημίας του Covid 19 στην αλιεία  

Δικαιούχος: Ονοματεπώνυμο:  
 

ΑΔΤ:  

Ημερομηνία Έναρξης Υλοποίησης 
Έργου: 

 

Ημερομηνία Λήξης Υλοποίησης 
Έργου: 

 

Συνολική Διάρκεια του Έργου: 2 μήνες 

Δημόσια Δαπάνη: €2.000  (παράκτια αλιεία) 
ή €3.000 (πολυδύναμη αλιεία) 

100%  

Εθνική συμμετοχή στη ΔΔ:  25% 

Συμμετοχή  ΕΤΘΑ στη ΔΔ:  75% 

Δείκτης Εκροών  1.10 – Αριθμός  έργων για προσωρινή 

παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων 
Αριθμός 1 

Δεδομένα Υλοποίησης βάσει του 
Καν.1242/2014: 

Αριθμός των ενδιαφερόμενων αλιέων Αριθμός  

Αριθμός των ημερών που καλύπτει η 
πράξη 

Αριθμός 60 
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3. Ο Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) αναλαμβάνει έναντι του Δικαιούχου τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

3.1 Να μεριμνήσει για την καταβολή του ποσού για την υλοποίηση του Έργου σύμφωνα με το 

Παράρτημα Ι της παρούσας Συμφωνίας.      

3.2 Το ποσό χορηγείται με βάση το «Σχέδιο Προσωρινής Παύσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων», 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υποβληθείσα αίτηση του Δικαιούχου, στο Σχέδιο και στους 

οποιουσδήποτε όρους τέθηκαν από τη Διευθύντρια του ΤΑΘΕ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας Συμφωνίας. 

3.3 Συνομολογείται ρητά ότι ο πρώτος των συμβαλλομένων δεν αναλαμβάνει καμία άλλη υποχρέωση 

έναντι του Δικαιούχου σχετικά με την εκτέλεση αυτής της Συμφωνίας ή μετά από αυτή και κυρίως 

δεν αναλαμβάνει την κάλυψη άλλων εξόδων ή τυχόν ζημιών που θα προκληθούν από την ενέργεια 

αυτή.  

 

4. Ο Δικαιούχος, εκτός από την υποχρέωση του για εκτέλεση του Έργου, έχει τις ακόλουθες 

υποχρεώσεις: 

4.1 Εκτέλεση του Έργου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Σχέδιο, στην υποβληθείσα αίτηση του, στα 

παραρτήματα της Συμφωνίας και στους οποιουσδήποτε όρους τέθηκαν από το ΤΑΘΕ και που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας. 

4.2 Υποβολή ορθών και αξιόπιστων στοιχείων και πληροφοριών. 

4.3 Καταγραφή και κοινοποίηση λαθών και παραλείψεων που τυχών εντοπιστούν. 

4.4 Εκτέλεση του Έργου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Σχέδιο και στη Συμφωνία Δημόσιας 

Χρηματοδότησης. 

4.5 Κοινοποίηση στον ΕΦ όλων των εγγράφων που αφορούν την υλοποίηση του Έργου και σχετίζονται 

με τον έλεγχο και την παρακολούθηση του. 

4.6 Να θέτει εφόσον ζητηθούν, στη διάθεση της Διαχειριστικής Αρχής, του Ενδιάμεσου Φορέα, της 

Αρχής Πιστοποίησης, της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

ΕΠΑΛ όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του έργου και γενικότερα σε όλους τους 

ελεγκτικούς φορείς της Κύπρου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4.7 Να ενημερώνει άμεσα τον ΕΦ όταν διαφοροποιηθούν οι συνθήκες ή το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 

του Έργου και να υποβάλει αίτηση τροποποίησης για οποιαδήποτε αλλαγή της Συμφωνίας του. 

4.8 Να δέχεται επιτόπιους σε κάθε περίπτωση ελέγχους από τον ΕΦ, καθώς και από τα άλλα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα και να δίνει όλες τις αναγκαίες επεξηγήσεις. 

4.9 Να τηρεί ξεχωριστό φάκελο για το Έργο και να αρχειοθετεί σε αυτόν όλα τα αντίγραφα των σχετικών 

εγγράφων.  

4.10 Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα /κωδικοποίηση/ αρχείο. 

4.11 Να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στην εκτέλεση του Έργου για διάστημα δύο ετών από 

την 31η Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται 

η δαπάνη του έργου. Επομένως όλα τα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα φυλάσσονται και 

καταστρέφονται μόνο μετά από συνεννόηση με το ΤΑΘΕ. 

4.12 Να τηρεί τις διατάξεις των Νόμων και Κανονισμών που αναφέρονται στο Σχέδιο. 

4.13 Να τηρεί τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας.  

4.14 Να τηρεί όλες τις πρόνοιες και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με την προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος, την ισότητα των δυο φύλων και τη μη διάκριση κατά την υλοποίηση του 

Έργου, βάσει της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 
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5.  Σε ότι αφορά την υλοποίηση του έργου, ο Δικαιούχος, επιπρόσθετα, πρέπει να τηρεί τις 

ακόλουθες ειδικές διατάξεις: 

5.1 Ο Δικαιούχος πρέπει να είναι ιδιοκτήτης αλιευτικού σκάφους το οποίο είναι νηολογημένο ως ενεργό, 

κατέχει σε ισχύ επαγγελματική άδεια αλιείας και το οποίο έχει ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη 

θάλασσα επί τουλάχιστον 120 ημέρες κατά τα έτη 2018 και 2019. Σε περίπτωση που ένα σκάφος έχει 

εγγραφεί στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χρονικό διάστημα μικρότερο 

των δύο (2) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, τότε η  περίοδος που το σκάφος θα 

πρέπει να έχει ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα θα είναι το κατά αναλογία  ποσοστό 

των 120 ημερών στη θάλασσα των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας 

υποβολής της αίτησης..   

5.2 Ο Δικαιούχος με την ένταξη στο Σχέδιο αναστέλλει αυτόματα όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες του 

αλιευτικού του σκάφους για την περίοδο που εφαρμόζεται η προσωρινή παύση. 

5.1 Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/201 σχετικά με τη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος ή 

παραπτώματος που θίγει τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ και το οποίο μπορεί να 

διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο η αρμόδια αρχή ή έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την 

επαγγελματική του διαγωγή η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, επιστρέφεται η συνεισφορά από το 

ΕΤΘΑ. Το ποσό που επιστρέφεται καθορίζεται ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα, τη διάρκεια και την 

επανάληψη της παράβασης ή της αξιόποινης πράξης εκ μέρους του Δικαιούχου, και της 

σπουδαιότητας της συμβολής του ΕΤΘΑ στην οικονομική δραστηριότητα του Δικαιούχου. Οι 

Δικαιούχοι θα επιστρέφουν τη σχετική χορηγία προσαυξημένη με τόκο. Ο τόκος θα καθορίζεται με 

βάση τον περί Καθορισμού του Ενιαίου Δημόσιου Επιτοκίου Υπερημερίας Διάταγμα του Υπουργού 

Οικονομικών. 

5.2 Εάν διαπιστωθεί παρατυπία ή υποβολή ψευδούς δήλωσης ή στοιχείων και πληροφοριών πριν ή και 

μετά την παραχώρηση χορηγίας, το έργο απεντάσσεται και απαιτείται η επιστροφή τυχόν 

καταβληθείσης χορηγίας προσαυξημένης με τόκο. Ο τόκος θα καθορίζεται με βάση τον περί 

Καθορισμού του Ενιαίου Δημόσιου Επιτοκίου Υπερημερίας Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών. 
 

6. Σημειώνεται ότι ορισμένες από τις υποχρεώσεις των Δικαιούχων εξειδικεύονται περαιτέρω 

στις σχετικές εγκυκλίους/οδηγούς της Διαχειριστικής Αρχής και της Αρχής Πιστοποίησης, τις πρόνοιες των 

οποίων πρέπει να τηρεί ο Δικαιούχος. 

 

7. Η μη τήρηση από το Δικαιούχο των υποχρεώσεων και των όρων της παρούσας Συμφωνίας 

είναι δυνατό να οδηγήσει στην απένταξη του Έργου από το Σχέδιο και στην επιβολή νομικών κυρώσεων, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές Νομοθεσίες.  

7.1 Αν διαπιστωθεί αθέτηση ή παράβαση των υποχρεώσεων που περιέχονται στις ανωτέρω διατάξεις, η 

οποία δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία, η παρούσα Συμφωνία ανατρέπεται εξαρχής με μονομερή 

δήλωση της Διευθύντριας του ΤΑΘΕ. Η διαπίστωση της αθέτησης ή παράβασης ως και της 

συνδρομής ανωτέρας βίας, γίνεται με απόφαση της Διευθύντριας του ΤΑΘΕ, ύστερα από σχετική 

έκθεση αρμόδιου λειτουργού του ΤΑΘΕ. 

7.2 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις πληρωμής ή δεν τηρούνται οι 

όροι της παρούσας Συμφωνίας ή ακόμα σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης τότε διακόπτεται η 

διαδικασία πληρωμής. Με την ανάκληση της παρούσας Συμφωνίας, ακυρώνεται η δέσμευση για 

πληρωμή και ο Δικαιούχος δύναται να χάσει το δικαίωμα υποβολής νέας Πρότασης στο παρών 

Σχέδιο. 
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7.3 Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ότι οι ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν δεν έχουν διεξαχθεί 

νομότυπα από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, ή για τυχόν παρεκκλίσεις στη χρήση τους, 

πέραν του σκοπού για τον οποίο χρηματοδοτήθηκαν, κινείται η διαδικασία καταλογισμού και 

είσπραξης των μη επιλέξιμων ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών, βάσει των διατάξεων της. 

 

8. Οι συνέπειες των ζημιών ή των απωλειών που υφίσταται ο Δικαιούχος,  από την άσκηση 

αγωγής αποζημίωσης εκ μέρους τρίτων κατά του πρώτου των συμβαλλομένων (ΤΑΘΕ) και που απορρέουν 

από την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας, βαρύνουν αποκλειστικά το Δικαιούχο, καθώς επίσης και κάθε 

δαπάνη από διοικητική ή δικαστική διαδικασία που μπορεί να προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας.   

  

9. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας, μεταξύ του 

ΤΑΘΕ και του Δικαιούχου ή κάθε ενέργεια ενός των συμβαλλομένων μερών, κατά του άλλου και οι οποίες 

δεν αποτέλεσαν αντικείμενο φιλικού διακανονισμού μεταξύ των, υπόκεινται στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

10. Οι πληρωμές στο Δικαιούχο θα γίνονται απ’ ευθείας από το ΤΑΘΕ. Τονίζεται ότι εάν εκ 

παραδρομής, το χορηγούμενο ποσό υπερβαίνει αυτού που προβλέπεται από το σχετικό Κανονισμό, 

επιβάλλεται η επιστροφή του από το Δικαιούχο στο ΤΑΘΕ.  

 

11. Η τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης πραγματοποιείται μετά 

από οδηγίες του ΕΦ.  

 

12. Το  Έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ Θάλασσα 2014-2020 με ποσοστό 75% από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και ποσοστό  25% από την Κυπριακή Δημοκρατία.  

 

13. Το Έργο δεν δύναται να λάβει χρηματοδότηση από άλλη πηγή, για αποφυγή της διπλής 

χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα, ο Δικαιούχος που εντάσσεται στο παρόν Σχέδιο και λαμβάνει χορηγία 

μέσω του εν λόγω Σχεδίου δεν μπορεί, για τον ίδιο λόγο και την ίδια περίοδο εφαρμογής, να λάβει 

χορηγία από άλλα Σχέδια. 

 

14. Η αποδοχή της χρηματοδότησης από το Σχέδιο συνιστά και αποδοχή της εγγραφής του 

Δικαιούχου στον κατάλογο των έργων που θα δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 119, παράγραφος 2 

του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014. Επιπρόσθετα, το ΤΑΘΕ διατηρεί το δικαίωμα χρήσης / γνωστοποίησης των 

στοιχείων του για ανάγκες άλλων Τμημάτων /Υπουργείων, όπου αυτό κριθεί σκόπιμο. 
 

15. Οι αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση του Έργου θα παραχωρηθούν από το Κεφάλαιο και 

Άρθρο 05.12.3.71.199.   
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Ενδιάμεσος Φορέας 

(Διευθύντρια Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών) 

Ονοματεπώνυμο  Μαρίνα Αργυρού 

 

Υπογραφή   

 

Ημερομηνία   

 

Δικαιούχος 

 

Ονοματεπώνυμο   

 

 

ΑΔΤ  

Υπογραφή  

 

 

Ημερομηνία  

 

Χαρτόσημα  

 

(ΔΕ) 

 

 

 

Παράρτημα Ι: 

 

Πίνακας χρονικού προγραμματισμού της χρηματοδότησης του Έργου.  

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ (€) 

Χρονοδιάγραμμα Δόση Ποσό  

Παράκτια αλιεία * 

Ποσό Πολυδύναμη 

Αλιεία * 

Απρίλιος 1η δόση  €1.000 €1.500 

Μάιος 2η δόση  €1.000 €1.500 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ €2.000 €3.000 

* ισχύει ένα από τα δύο, ανάλογα με την άδεια αλιείας του Δικαιούχου 


